
MY NATION av Susanna Mehmedi              

      
     FRIHET. KÄRLEKSTÖRST. TERRORISM.

”Rakt mot mig. En fågel i stål. Rakt
mot mig.” 
En tjänsteman stirrar mot
flygplanskroppen som är på väg rakt in i
hans kontor på 92:a våningen. En ung
flicka på väg mot väst ser framtiden i
baksätet på en bil. En terrorist ber en sista
tack- sam bön innan han exploderar i ett
hav av eld. 
En kvinna offrar sig för saken, för sin
dotter, 
eller för sig själv.

En tid. Fyra människor. Människor
som vill förändra sin värld. Som
drömmer om något annat. Drivna av
kärlek, hämnd och övertygelse korsar dom
gränser, tar beslut och är beredda att
betala priset. Även om det blir högt.

Regi Niklas Hjulström 
Scenografi & Kostym Maria Sjöstrand
Medverkande Martin Aliaga, Helena Nizic, 
Ulla Svedin och Bo Wettergren.
 
My Nation ingår som en av fyra pjäser
i FolkTeaterns Demokratiår 2007.

Pjäsen MY NATION är framtagen inom
projektet ”NYA PJÄSER – NYA
VÄRLDAR”.
Projektet är initierat och leds av Gottsunda
Dans & Teater i samarbete med
Folkteatern Göteborg, Ung scen/öst,
Dalateatern, Intercult och Helsing-borgs
Stadsteater. Projektet genomförs med stöd
av Stiftelsen Framtidens Kultur och
Kulturrådet.
Syftet med projektet är att lyfta fram nya
drama-tiker, med andra erfarenheter. I
hård konkurrens med övriga 240 bidrag

Grafisk form: David Hellsing

"griper tag och skakar om -
ordentligt..." SvD
”rollprestationerna är genomgående
starka” 
                                             Hallands
Nyheter

Urpremiär 6/10 2007 på Pustervik
Gästspel 6-20/10 på Pustervik
Gästspel 5-6/12 Angereds Teater/Andra
Stället

Spelades på turné i Sverige hösten 2007. 
Spelades på turné våren 2008 med
Riksteatern. Gästspelade på Helsingborgs
Stadsteater
23-26/4 2008 och på Stockholms
Stadsteater, Skärholmen 6-8/6 2008. 
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som kom in till projektet, har det nu tagits
ut fyra pjäser som kommer att sättas upp
under 2007-08, varav en här på
FolkTeatern, MY NATION av Susanna
Mehmedi.

NYA PJÄSER - NYA VÄRLDAR
Projektet Nya Pjäser – Nya Världar  vill
stödja utvecklingen av nyskrivna
pjäser, 
nya produktioner och turnéer i landet.
Läs mer om Nya Pjäser - Nya Världar!
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